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Termíny Aktivity celosvetovej kampane 
6. marec 2019 Zaslanie informácií o kampani národným koordinátorom programu Eco-

Schools (u nás Zelená škola) 
11. – 15. marec 

2019 
Národní koordinátori rozošlú informácie o kampani všetkým registrovaným 
ekoškolám 

11. marec 2019 Začiatok kampane. Videá možno odoslať prostredníctvom hlavnej stránky 
projektu 

15. – 30. apríl 2019 Kampaň vrcholí! Videá sú zdieľané a propagované ekoškolami 
prostredníctvom sociálnych sietí. 

3. máj 2019 Koniec kampane – ukončenie prijímania príspevkov. 
4. – 31. máj 2019 Organizátor programu Eco-Schools vyhodnotí najlepšie videá a zverejní ich 

na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach.   

 

VPLYV PROGRAMU 

Medzinárodný program Eco-Schools oslavuje v tomto roku 25 rokov pôsobenia v oblasti 

environmentálnej výchovy a výchovy k udržateľnému rozvoju.  

Program Eco-Schools vníma životné prostredie ako kľúčový prvok – najdôležitejšie verejné bohatstvo, 

od ktorého závisí kvalita života každého človeka. Program sa už od r. 1994 snaží byť hnacou silou pre 

pozitívne príklady, študentskú angažovanosť a zážitkové vzdelávanie, prostredníctvom ktorých bude 

možné vychovávať generácie aktívnych občanov, schopných nielen prevziať zodpovednosť za 

ochranu životného prostredia, ale aj čeliť novým výzvam ľudstva. V deklarácii k 25. výročiu programu 

Eco-Schools sme sa zaviazali poskytnúť každému dieťaťu vzdelávanie k trvalej udržateľnosti, ktoré 

patrí medzi jeho ľudské práva. 

Cieľom videokampane je osloviť členov celosvetovej siete ekoškôl – žiakov, študentov, učiteľov, 

školských zamestnancov, dobrovoľníkov, ostatné organizácie – a povzbudiť ich, aby vyslovili nahlas 

myšlienky, ktoré vedú k pozitívnym krokom. Takouto aktivitou chceme tiež manifestovať silu, akou je 

náš program schopný pôsobiť medzi mladými ľuďmi.  

Prichystajme sa na celosvetové akčné dni 2019! 

Videokampaň prebieha od 11. marca do 3. mája a je súčasťou celosvetových akčných dní 

organizovaných FEE od 15. apríla do 22. apríla – ide  o príležitosť pochváliť sa prácou, ktorú vykonáva 

každý v rámci medzinárodnej siete ekoškôl. Počas tohto týždňa bude vedenie FEE prezentovať 

príklady dobrej praxe z celého sveta a tiež informovať o tom, čo sa podarilo dosiahnuť počas 25-

ročného trvania programu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.   

Národní koordinátori ekoškôl by mali šíriť túto celosvetovú kampaň na národnej úrovni. Na 

nasledujúcich stránkach nájdete všetky informácie o videokampani, časový harmonogram, ciele, 

pokyny k nahrávaniu videí, spôsob odosielania príspevkov a niekoľko príkladov videí, ktorými sa 

môžete inšpirovať.  

 

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
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CIELE VIDEOKAMPANE 

 V rámci komunity ekoškôl šíriť idey a silné posolstvá o problémoch, ktoré vníma dnešná 

mládež ako zásadné. 

 Pôsobiť na komunity, na svetových a miestnych lídrov a viesť ich k tomu, aby počúvali a 

reagovali na najnaliehavejšie otázky našej doby a prispievali k dosahovaniu trvalo 

udržateľného rozvoja.   

 Posilňovať vedomie príslušnosti k celosvetovej komunite ekoškôl.  

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Preklad hlavných pojmov z obrázka: ”Launch” – začiatok, ”Peak” – vrchol, ”End” - koniec  
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AKO NA TO 

Hlavnou výhodou videokampane je možnosť použiť vlastný smartfón, a vytvoriť tak rýchlo a 

jednoducho videonahrávku. 

Dĺžka 

15 – 60 sekúnd 

Formát   

Hovorte priamo do kamery s fotoaparátom v polohe na výšku (príklad nižšie). 

  

Použite nasledovné vyjadrenia: 

 Keby som bol premiérom, tak by som… / Keby som bol prezidentom, tak by som…  

 Keby som bol superhrdinom, tak by som…  

 Každý deň… (opis niečoho pozitívneho, čo robím každý deň). 

Ak budete mať chuť zapojiť aj vlastnú kreativitu a budete chcieť vysloviť iné myšlienky, smelo do toho! 

Pošlite nám obe verzie – tú vlastnú, ako aj tú s horeuvedenými vetami, ktoré dokončíte podľa 

vlastného uváženia.  

Jazyk 

Videá, ktoré nie sú v angličtine, treba zaslať spolu s preloženým textom (pošlete nám ho spolu s 

videozáznamom cez prihlasovací formulár). Akceptované sú všetky jazyky.  

Nakrúcanie videa 

Odporúčame: 

 

 Ľudia na videozázname môžu stáť alebo sedieť, pričom musia rozprávať priamo na kameru.  

 V ideálnom prípade by mala byť celá správa nakrútená na jeden záber. 

 Zvuk musí byť jasný a počuteľný. Pred nahrávaním konečného produktu si otestujte obraz a 

zvuk.  
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 Najlepšie je prirodzené osvetlenie – video sa môže nasnímať aj vonku. Ak potrebujete 

rozsvietiť svetlá, nie ste v miestnosti s vhodným osvetlením.  

 Ak máte SLR kameru, použite ju! 

 Spravte si najprv nejaké cvičné videá, aby ste videli, čo funguje a čo nie.  

 Ľudí, ktorých budete nahrávať, vyberajte s rozvahou – tí, ktorí sa nedokážu pred kamerou 

uvoľniť, nebudú natoľko presvedčiví.  

 Dbajte na to, aby sa aktéri pri odovzdávaní posolstva nenáhlili.  

 Nakrúťte toľko verzií, koľko bude treba k tomu, aby ste boli so svojím mediálnym produktom 

spokojní. 

Neodporúčame: 

 Čítať z papiera pred sebou – pozerajte sa do očí diváka, do kamery.  

 Filmovať na hlučnom mieste (napr. na školskom dvore uprostred prestávky, v posilňovni ap.) 

 

KAMPAŇ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 

Tagy 

Facebook: @ecoschools.global 

Twitter/Instagram: @ecoschoolsint 

Hashtagy 

#ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders 

Slogany kampane 

Mám tú silu! 

…Pridaj sa ku generácii, ktorá koná! 

 

ODOŠLITE SVOJ ZÁZNAM 

1. Choďte na hlavnú stránku kamapane: Entries page (www.ecoschools.global/ive-got-the-

power)  

2. Stiahnite si formulár GDPR a vyplňte ho Media Consent form (mandatory). 

3. Na hlavnej stránku choďte na Submit you entry. Vyplňte údaje a priložte svoju videonahrávku 

spolu s Media Consent form. 

4. Odošlite. 

5. Stiahnite si svoj certifikát za participáciu na 25. výročí programu Eco-Schools.  

6. Zdieľajte svoje video na sociálnych sieťach s použitím hashtagov a sloganov kampane.  

Príklady videí nájdete v priečinku kampane. 

 

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
https://static1.squarespace.com/static/552bcd30e4b02ed06b97c76d/t/5c8256f39b747a31999ce81e/1552045814989/Media+Consent+form.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj
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Kontrola kvality 

Všetky videá musia byť nahraté na hlavnej stránke kampane. Najlepšie videá budú editované a 

zdieľané na webovej stránke programu Eco-Schools, sociálnych sieťach a časť z nich bude vydaná ako 

videokompilácia.  

 

UKÁŽKY VIDEÍ 

Videá sú uložené v priečinku kampane. 

 

KONTAKT 

V prípade otázok alebo technických problémov kontaktujte: 

Nicole Andreou 

International Eco-Schools Coordinator 

E: nicole@fee.global 

T: +45 6113 6475 (Mon-Fri: 10:00-15:00 CET) 

 

Kvetoslava Rábelyová 

Kancelária programu Zelená škola 

E: rabelyova@zivica.sk 

T: 0948 260 527 

http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power
https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj?usp=sharing
mailto:nicole@fee.global
mailto:rabelyova@zivica.sk

